VIII edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”
Mają mądrość pomagania. Pokazują, co dziś znaczą pojęcia: zaangażowanie społeczne,
obywatelskie,

patriotyzm

i

bohaterstwo.

Uhonorujmy

ludzi

wyjątkowych

–

bezinteresownie pracujących dla dobra wspólnoty. Kandydatów do Nagrody im. Jana
Rodowicza „Anody” można zgłaszać do 16 grudnia.

Bohater za ścianą
Śmiałek, który ratuje życie drugiej osobie. Żołnierz, który walczy o wolność kraju. Bohaterowie
zawsze stają na wysokości zadania w skrajnych sytuacjach. Ale czy na co dzień też można
postępować szlachetnie? Współczesny świat pędzi tak szybko, że trudno jest się zatrzymać i
jeszcze do tego zrobić coś dla innych – pomagać, poświęcić się, zapomnieć o sobie, swoich
problemach i skupić się na drugim człowieku.

Dla dobra wspólnego
Na szczęście ludzi wyjątkowych – gotowych do poświęceń, kierujących się w swym
postępowaniu dobrem innych, bezinteresownie działających dla dobra jakiejś społeczności –
nie brakuje. Dowodzą tego co roku laureaci i kandydaci do Nagrody im. Jana Rodowicza
„Anody”. Dzięki temu prestiżowemu wyróżnieniu od ośmiu lat kolejne grupy współczesnych
bohaterów mają szansę zostać zauważone i docenione.

Zwykli-niezwykli
Często ludzie, którzy zaangażowani są w pomoc innym, to osoby skromne, niezabiegające o
uznanie. Tak jak pan Kazimierz Speczyk – twórca pierwszego w Zabrzu Klubu Abstynenta,

który od lat pomaga osobom uzależnionym, bezdomnym i najuboższym. Czy pan Mirosław
Kaźmierczak – nauczyciel wychowania fizycznego z Podkarpacia, który wyposażył salę
gimnastyczną dla dzieci w sprzęt sportowy dzięki sprzedaży surowców wtórnych. A także pani
Ewa Gawryś, która urządza zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców
osiedli socjalnych w Radomiu. Ci wspaniali ludzie codziennie pomagają innym, a dzięki
Nagrodzie im. Jana Rodowicza „Anody” usłyszała o nich cała Polska.

Powstańcy czasu pokoju
Nagroda ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego upamiętnia postać
legendarnego żołnierza Batalionu „Zośka”, uczestnika akcji pod Arsenałem, a przede
wszystkim wspaniałego kolegi. Wyróżnienie honoruje społeczników, którzy swoją
działalnością wspomagają innych, ludzi aktywizujących lokalne społeczności, wspierających
rozwój kultury czy edukację patriotyczną. Bo właśnie oni, choć czasem wcale nie są tego
świadomi, przyjmują w życiu tę samą postawę, którą prezentował Jan Rodowicz „Anoda” – żyj
najpełniej, jak można, dla ojczyzny, dla innych, ale także dla siebie.

Poszukiwany: współczesny bohater
Trwa właśnie VIII edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Zwycięzcy wyłonieni
zostaną w trzech kategoriach: (1) za całokształt dokonań oraz godną naśladowania postawę
życiową, (2) za wyróżniającą się akcję lub inicjatywę społeczną zakończoną sukcesem, (3) za
wyjątkowy czyn. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.1944.pl
i www.anoda.org. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Muzeum Powstania
Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa). Zgłoszenia przyjmowane będą do
16 grudnia 2018 roku.

Doceniać to, co wartościowe
Postawy patriotyczne i altruistyczne trzeba propagować, nagłaśniać, bo przecież idea
zaangażowania społecznego, wrażliwości na drugiego człowieka, pracy dla dobra wspólnoty,

wspierania słabszych i potrzebujących – to najpiękniejsze, co możemy przekazać następnym
pokoleniom.
Spieszmy się, by docenić tych, którzy na to zasługują. A przecież ktoś, kogo nazwiemy
bohaterem XXI wieku, może znajdować się tuż za ścianą, na wyciągniecie ręki – skromnie, bez
rozgłosu pomagając innym, robiąc rzeczy wartościowe, które należy dostrzec i docenić. Nie
przegapić tego, co ważne – to powinien być cel każdego z nas.

Mecenasem Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” jest Fundacja PKO Banku Polskiego.
Patronat medialny sprawują: TVP 1, Polskie Radio Jedynka, Radio Dla Ciebie, portal Ngo.pl
oraz AMS. Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

